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Установа

Територiя

Органiзацйно -пр аво ва ф орм а
господарювання

Орган державного управлiння
Вид eto но м iчноТ дiяльно cTi

Од.rниlц вимiру: грн
Пер iод,lчнiсть : пр ом iжна
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.Щодаток 2 до Нацiональною положекш (стаrцарту)
бухгалтерською облiку в дерх(авному ceKTopi l01
< Подання фiнансовоi звiтностi>>

.Щата (piK, мiсяrщ, число)

.Щер жавнлй пр оф есiйно-те>сriчrп.rй навчагrьrrrй заклад
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з а е ДРПоУ

Рокуrпlе за КоАТ}4/

за копФг

за КОЩУ

за квцд

коди
2020l oz I ot

055366 1 0

3223755100

425

11085

85.з2

,Щержавна органiзацiя (у станова, заклш)

MiHicTepcTBo освiти i науки Украihи

Пр оф есiйно-те>шtiчна осв iTa

звIт
ПРО ФIIIАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

за перuле пiврiччя 2020 року

t Ф IIIAHCOB IЙ РШЗУЛЬТАТ ДIЯЛЬ НО CTI
Форла Л}2-дс

Стаття Код
рядка

За звiтний перiод

за анапогiчний
перiод

попереднього
року

1 2 3 4
доходи
Щохоdu вid обмiннuх операцiй

Бюджетнi асигЕуванIuI 20l0 6564058 601 8753
.Щоходи вiд нqдаrпrя посJryг (виконатпrя робiт) 2020 lз4029 l9794l
.Щоходи вiд продалсу активiв 2030

Фiнансовi доходи 2040
Iншi доходи вiд обйнrпдr операцiй 2050

Усьоео DoxoliB Bid обмiннuх опероцirt 2080 бб98087 621-6694
,Щохоdu Bid необмiннuх операцiй
Податковi надходження 2090

Н еподатков i н4дход2кення 2l00
Трансферти 2ll0
Нzuцоджешш до державнLD( цiльових фоrцiв 2|20
Iншi доходи вiд необйrппдl операчй 2l30 3091
Усюео doxoDiB Bid необлtiнпах операцiil 2170 309l
усьоео dохоdiв 2200 6698087 6219785
витрдти
Вumраmu за обмiннuмч операцiямu

Вlтграти на виконаншI бюджетнш< програм 22l0 5559608 5552464
Витрати на виготовлення продукцii (надаrпrя послуц виконанIUI

р обiт) 
j 2220 бl520 l52006

Вrграти з продажу aKTllBiB 2230
Фiнансовi вlтграм l 2240
Irшi влцрzlти за обмiннr.пм операцiяпша 2250 5000 l 0885
Усьоzо ваmраш за обмiннuмu операцiял,лu 2290 5626|28 57l 5355
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В 
"*р!ц1.1 

за не о бмi ннuмч о п ер ацiямrl

Iншi веrграти за необмiшипдл операцiяпша
бз82з5

Усьоео вumраm за необмiннuмч опероцiм,tч
бз82з5

6264з63 бз62560
433724 -14277 5
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Irайме нування показника Код
рядка

За звiтний перiод

за анагrогiчний
перiод

попереднього
рOку

1

at
2 3 4

J.lr iltьнUлсржавнI Функцll
l-,E - --

2420
IJUUPUHa

фомадськlй порядок, бвпека та судова влада

2430

2440
Еюнойчна дiяльнiсть 2450

2460
,д\.(l,дJI\r.о v-t\\,мy fli{Jrьне гОСПОДаР СТВ О 2470
Охорона здоров'я 2480
Щу ховшш1 та фiзичrий р озвиток 2490
оgвiта

2500 6264збз бз62560/rл-_:v \rцrсU Ib tll4и 5 ailtl4ul, та соцlirль не з аоез печеннrI 2510
УСъоГо:

2520 6264збз бз62560

Ш ВИКОIIАНIIЯ БЮДХ{ЕТУ (КОШТОРИСУ)
Загшrьний фоlц Спецiшlьний фоlц

IIJIан на
звiтний piK

фаrсгична
сума

впкоцанця за
звiтний

Iш ан на
звiтний piK iз
урахуванням

змiн

факгична
сума

виконання за
звiтний

.Щоходи вiд в.пасностi та
пiдпр иемницькоi дiяльностi
Адмiнiстративнi збори та платежi,
доходи вiд некомерчi йноi господарськоi
дiяльностi

Iншi неподатковi надходж ення

Власнi надходження бюджетних установ

Bil о пер а цi й з ка пi tmлом

вlд органlв жавного управлiння

На.Iходж ення Понсiйного фонду
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Надходження Фонду
загальнообов' язкового держ авного
соцiшlьного стр ахукlння Ylg аiни на
випадок безробiття

2582

Надходж ення Фонду соцiаrrьного
страхуванпя )ftФаiни

2583

Iншi надходження 2590

ycbozo йхоdiв 2600

витрлти
Оплата пршti i нарахування на заробiтну
плату

26l0

Використання ToBapiB i послуг 2620

Обслуговукlння боргових зобов' язань 2630

Поточнi трансферти, з них: 2м0

органам державного упр авлiнвя iншrих
piBHiB

2Ф|

Соцiальне забезпеч ення 2650

[ншi поточнi видатки 2660

Нерозподiленi видатки 26,1o

Придбання основного капiталу 2б80

Капiтальнi трансферти, з ник 2690

органам державного управJIlння lнших

piBHiB
269l

Внутр i шне кредитування 2,100

Зовнiшнс IФедитування 27I.о

Ycbozo sumраm 2780

пББ Б: iцffiЁ}.iбф ;i ;дl :;';, х;

25.08.2020

Кер iвtшлк (пос4дова особа)

Головнlй бу>гаrrтер (спецiапiсц

на якого покладено виконанtUI

обов'язкЬ бухгаптер ськоТ служби)

https://ezйt.tгeasuryg ovua/barsapp/FastReport.Eport.axd?lD= tr9Щ727&displayinline=True

Олеz ТОМДЦIУК

IV. ЕIIШIЕНШ ВИТРАТ ЗА ОБ N{IННИМИ ОIIШАIIIЯМИ

Стаття Код
рядка

За звiтний перiод

за анапогiчний
перiод

попереднього
року

1 2 3 4

Витрати на оIшату працi 2820 з670022 3564050

Вцраryвання на соцiiшьнi заходи 28з0 ,7 
60707 7 60549

Mar.piarrbHi врпрати 2840 1092557 l269301

Амортизацiя 2850 97842 1 10570

Iншi витрати 2860 5000 10885

5626l28 57 l 5355
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